
 Завершення ери «суспільства споживання» в Україні 

В.Ємець 

 Концентруючись на споживанні, населення України, за відсутності продуманої 

державної політики щодо перерозподілу ВВП, «проїло» фонди, що могли б бути 

використані не лише для розвитку країни, а й для підтримання поточного споживання і 

необхідної інфраструктури. Як наслідок, утримання необхідної інфраструктури 

життєзабезпечення країни потребує перерозподілу ВВП за рахунок звуження 

споживання.  

 Після розпаду Радянського Союзу та початку побудови ринкової економіки, Україна 

розпочала дрейф у напрямку відтворення західної моделі «суспільства споживання», але 

звісно ж з власними особливостями. 

 Найбільш вдалим, у цьому сенсі, є період, що розпочався в Україні на початку 

2000-х років і триває, як це не дивно до нині (не зважаючи на суттєве падіння реальних 

доходів населення протягом останніх років). Його основною особливістю є орієнтація 

значної частки ВВП країни на споживчі витрати порівняно з витратами розвитку. 

Зовнішнім проявом українського «суспільства споживання» стала поява разючих контрастів 

у сфері приватної власності. Прикладами відмінностей у стані доглянутості та модернізації 

різноманітних активів приватних та державних  фондів навряд чи когось здивуєш, навіть у 

розвинених країнах. Домінуюча ліберальна парадигма не передбачає потужного державного 

сектора з усіма можливими наслідками. А от приклади глибоких «перекосів» у витратах, на 

користь приватного споживання, більш притаманні відсталим або відстаючим суспільствам, 

їх ще часто називають країнами, що розвиваються. Такими прикладами є: купівля будинку за 

кордоном власником підприємства, яке використовує у виробництві радянське обладнання та 

застарілі технології; придбання елітного автомобіля директором державної компанії, що 

постійно демонструє збитки; відпустка у кредит, тощо. Випадків використання коштів на 

споживання, коли більш важливі напрями (зі стратегічної точки зору) не фінансуються, в 

українських реаліях безліч. Досить непогано ці процеси на національному рівні характеризує 

показник структури валового нагромадження основного капіталу в Україні (див.рис.1). 

  Рис.1. Структура нагромадження основного капіталу 2010-2015 рр. 
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Питома вага нагромадження у структурі ВВП України за останні п’ятнадцять років 

знаходиться на середньому рівні - 21%. Для прикладу цей показник у Китаї, який є лідером 

за темпами економічного зростання, в останнє десятиліття перевищує 50%. Якщо 

проаналізувати якісну структуру валового нагромадження основних фондів (див.рис.1), то 

виявиться, що три його основні компоненти це: машини та обладнання (38%), житлові 

будинки (34%) й інші будівлі та споруди (20% у 2015 р.). На наукові дослідження у 2015 р. 

припадало всього 2,5%. При цьому відзначимо, що навіть ті витрати в країні, що 

стосуються валового нагромадження основних фондів, щонайменше на половину слід 

відносити до витрат споживання. Зокрема, це стосується витрат на житлове будівництво та 

машини й обладнання, які включають в себе купівлю автотранспорту для приватного 

користування. А «інші будівлі та споруди» стосуються комерційної нерухомості, 

інвестиції в яку мають сенс у контексті отримання прибутку, але вони практично не 

мають позитивного впливу на економіку країни у стратегічній перспективі. Нажаль 

статистика щодо структури нагромадження основних фондів наявна за період 2010-2015 рр., 

але судячи з усього схожі процеси мали місце і на початку 2000-х років. 

 Звісно використання коштів на будівництво сприяє виробництву у низці суміжних 

галузей та залученню трудових ресурсів, що у свою чергу сприяє підвищенню доходів 

населення та податкових платежів до бюджету. А придбання машин та обладнання, що в 

основному є імпортним, взагалі сприяє формуванню митних платежів, які є однією з 

основних статей наповнення Державного бюджету України в останні роки. Однак, така 

логіка на наш погляд є хибною, оскільки вона трансформувалась у «споживання заради 

споживання», в умовах перманентного звуження можливостей економіки підтримувати 

його на поточному рівні, не кажучи вже про нарощення.  

 Справа у тому, що основою формування середнього класу (опори стабільності в будь-

якій країні) виступає багатоукладна економіка, що може виробляти конкурентоспроможні на 

зовнішніх та внутрішніх ринках товари і послуги з високою доданою вартістю, розподіляючи 

її серед широких верств населення. Враховуючи, що саме на виробництво таких товарів та 

послуг зорієнтовані всі без винятку розвинені країни, там розгортається жорстка 

конкурентна боротьба. Більш того, в умовах відсутності реального зростання світової 

економіки, на таких висококонкурентних ринках спостерігається використання стратегій, 

спрямованих на витіснення суперників з метою перерозподілу їх частки ринку.  

 Орієнтуючись на витрати споживання і, таким чином, відмовляючись від 

інвестування у виробничі фонди, Україна відразу обмежує і практично знищує галузі, 

які виробляють товари з середньою доданою вартістю (про товари з високою доданою 

вартістю мова вже не йде) та підтримує розвиток іноземних підприємств і транснаціональних 

корпорацій через імпорт сучасних товарів (мова йде про не продовольчі групи товарів), які в 

країні практично не виробляються. І отже, перманентно підтримуючи власне відставання. 

Україна потрапила в «пастку споживання», яка пов’язана з тим, що держава об’єктивно не 

може відмовитись від використання імпортних товарів на тлі руйнування власної 

промисловості та її примітивізації, і як результат все глибшої переорієнтації на зовнішні 

товари у структурі споживання (див.рис.2) 

 

 



  

 

Рис.2. Питома вага товарів вітчизняного виробництва в оптовому товарообороті України 2005-2015 рр. 

  

Джерело: Держстат 

 Як видно з рисунку 2, за весь період збору таких статистичних даних відбувається 

зменшення питомої ваги продажу товарів вітчизняного виробництва в оптовому товарообігу 

країни. При цьому цікавим є той факт, що навіть девальвація гривні, тобто фактичне 

подорожчання імпорту, не впливає на споживачів. Тобто, купується менше імпорту у 

фізичному об’ємі, але у грошовому вираженні він зростає. Єдиним виключенням впродовж 

наведеного періоду був 2009 р., коли питома вага продажу товарів власного виробництва 

збільшилась всього на 0,2%, у порівнянні з 2008 р. Навряд чи таку динаміку можна пояснити 

небажанням українців купувати холодильники, міксери, мобільні телефони та інше 

обладнання власного виробництва, їх просто немає у продажу. Тому що для створення 

товару належної якості, потрібні суттєві інвестиції і роки дослідницьких робіт. 

 Виходячи з концепцій міжнародного поділу праці, кожна країна і не повинна 

виробляти повний спектр споживчонеобхідних товарів. Достатньо виготовляти декілька 

сотень висококонкурентних позицій, які країна-лідер у виробництві, може обмінювати на 

інші необхідні товари кращих світових виробників. Але економічні дані щодо України 

свідчать про те, що країна майже не має висококонкурентних на світових ринках товарів. 

Деякі «білі плями» лишились у секторі ВПК та машинобудуванні. А в цілому - це переважно 

сировинні товари та товари з низьким рівнем переробки, про що у першу чергу свідчить 

структура експорту товарів з України (див.рис.3). 
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Рис.3. Структура експорту України у період 2010-2016 рр. 

  

 Джерело: НБУ 

 Сировинна структура економіки створює додаткові ризики макроекономічного 

характеру. Такі ризики мають негативний вплив на економіку відразу через декілька 

каналів. Зокрема, сировинні економіки мають тенденцію до вищої амплітуди циклічності 

розвитку, що пов’язано з більш тісним зв’язком з динамікою цін на сировинні ресурси. Це 

обумовлює вищий рівень інфляції в країні, вищі відсоткові ставки, пригнічення ділової 

активності, нищу схильність до інвестування внутрішніх та зовнішніх економічних суб’єктів. 

Зрештою, в довгостроковій перспективі, має місце постійне відставання України від 

розвинених країн. Тобто, населення країни концентруючись на поточному споживанні в 

умовах відсутності державної політики, спрямованої на модернізацію економіки, 

розтратило не тільки фонди, які могли б бути використані для розвитку, але й ресурси, 

що підтримують поточне споживання, таким чином обумовлюючи його звуження. 

Ситуацію може виправити або покращити лише поява певних відносних переваг в державі, 

наприклад впровадження нових технологій, що дадуть змогу виробляти принципово нові 

товари та послуги.  

Підтримка багатоукладності економіки потребує перманентних інвестицій з метою 

модернізації та розширення виробничого потенціалу й інфраструктури життєзабезпечення. 

Оскільки за низкою обставин таких капіталовкладень в Україні за роки незалежності, за 

рідкісним виключенням, не спостерігалось, то зараз вже стоїть питання щодо можливості 

фінансування критичної інфраструктури, а про виробничий потенціал мова не йде. На наш 

погляд, підтримка «критичної» інфраструктури життєзабезпечення країни буде 

здійснюватися за рахунок перерозподілу «схудлих» в останні роки споживчих витрат. 

Перерозподіл витрат вже розпочався і проявом цих процесів є різке підвищення тарифів 

ЖКП та платні за енергоносії для промислових підприємств, підняття тарифів на транспортні 

перевезення, акцизів на паливо, тощо. Слід констатувати, що на поточному етапі підняття 

тарифів було, у більшій мірі, обумовлено девальваційними процесами. Але все ж в процесі 

зносу «критичної» інфраструктури, перерозподіл ВВП між споживанням і валовим 



нагромадженням буде лише посилюватися, що означає кінець ери «суспільства споживання» 

в Україні.  

В.Ємець, експерт Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» 

 


